
EMPREGO CON
APOIO

Incorporación ás empresas



QUE É O SERVIZO DE
EMPREGO CON APOIO?

 
Conxunto de accións de orientación e
acompañamento individualizado no
posto de traballo, prestadas por
preparadores laborais especializados,
que teñen por obxecto facilitar a
adaptación social e laboral de persoas
traballadoras con discapacidade.



Acompaña á persoa con discapacidade no posto
de traballo 
Apoia na organización de tarefas, manexo de
ferramentas, distribución do tempo e a
adaptación de contextos e entornos laborais
Apoia á adaptación da cultura da empresa e as
relacións con compañeiros
Detección de necesidades que xurdan durante o
proceso de adaptación 
Valorar continuamente o proceso de adaptación
ao posto (participantes, empresas, equipos,
instrumentos e procedementos )
Asesorar si é necesario na adaptación do posto
de traballo

O PREPARADOR LABORAL:



Esta Lei Xeral da
Discapacidade (LGD)
foi aprobada polo Real
Decreto Lexislativo
1/2013 do 29 de
novembro 

LO artigo 42 da Lei Xeral da
Discapacidade establece que, as
empresas públicas e privadas que
empregan a máis de 50
traballadores, teñen a obrigación
legal de incorporar a un mínimo de
traballadores con discapacidade
non inferior ao 2%.

QUE É A LEI XERAL DA
DISCAPACIDADE? (LGD) 



INCENTIVOS 
Á

CONTRATACIÓN



Orde do 10 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as
bases reguladoras do Plan Galicia emprega de incentivos á
contratación e á formación na empresa ordinaria, e
procédese á súa convocatoria para o ano 2023 (código de
procedemento
TR342C) 

LDOG 21 do 31/1/2023 - ORDE do 10 de xaneiro de 2023
pola que se establecen as bases reguladoras do Plan Galicia
emprega de incentivos á contratación e á formación na
empresa ordinaria, e se procede á súa convocatoria para o
ano 2023 (código de procedemento TR342C). (xunta.gal) 

TR342C - Programa de incentivos á contratación por conta
allea e á formación.

PLAN GALICIA
EMPREGA DE
INCENTIVOS

Á
CONTRATACIÓN E

Á FORMACIÓN
NA EMPRESA
ORDINARIA



CONTRATACIÓNS
INDEFINIDAS INICIAIS

 16000 EUROS POR CADA PERSOA
DESEMPREGADA CONTRATADA CON
DISCAPACIDADE A TEMPO
COMPLETO 

PARTE PROPORCIONAL EN CASO DE
SER UN CONTRATO A XORNADA
PARCIAL 

PRAZO DE SOLICITUDE: 29
DE SETEMBRO 2023

PLAN GALICIA EMPREGA DE
INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN E Á

FORMACIÓN NA EMPRESA ORDINARIA



PLAN GALICIA EMPREGA DE
INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN E Á

FORMACIÓN NA EMPRESA ORDINARIA

Pasar dun
contrato fixo

descontinuo a un
contrato

indefinido

Incremento da duración
anual dos contratos fixo
descontinuos a un mínimo
de 9 meses ( en caso de
persoas con discapacidade
poden ser a xornada parcial)



BONIFICACIÓNS/REDUCCIÓNS

Á SEGURIDADE SOCIAL





GRAZAS

A diversidadeA diversidadeA diversidade
sumasumasuma


